
אודיה מזעקי





. 'דת יהודית'ו' דת משה': החובה ההלכתית לכיסוי הראש בנויה משני נדבכים

: ומקורם במשנה בכתובות" דרבנן"ו" דאורייתא"ביטויים אלו הם ביטויים מקבילים פחות או יותר למונחים 

העוברת על דת משה היא הנוהגת בניגוד למצוות מפורשות מן התורה 

. שאינה מתאימה לבת ישראל, העוברת על דת יהודית היא הנוהגת בצורה לא ראויה ולא צנועה



.האחד מדין תורה והשני מדברי חכמים: מתוך סוגיית הגמרא עולה שיש שני מקורות חיוב לכיסוי ראש

“  פריעה”)מגֶלה , לומדים מהפסוק בפרשת סוטה שבו נאמר שהכהן פורע-חובת כיסוי ראש מהתורה•

ה ומכאן ׂששער האישה עד כ, (יח, במדבר ה)“ ָהִאָשהּוָפַרע ֶאת ֹראׁש ”: את ראש האישה( בתורה פירושה גילוי

.היה מוסתר

ומכאן שאישה נשואה הייתה הולכת עם שיער  , “סותר את קליעת שערה כדי לבזותה”פירש שהכוהן -י“רש•

.  קלוע

לימד על בנות ישראל שהן ”: דורש את הפסוק בדרך אחרת–במדבר יא , (מדרש הלכה של תנאים)ספרי•

.אותו כדי לשמור על כבודןכיסואלא גם , כלומר בנות ישראל לא רק קלעו את שיערן, “מכסות ראשיהן

כיסוי ראש מסוים  " )קלתה"מסקנת הסוגיה היא שלפי דין תורה צריכה כל אישה נשואה לכסות את ראשה ב

ושנחוץ  בקלתהאולם מתוקף דת יהודית קבעו חכמים שאין די (. מטפחת רשת, מטפחת צרה, כובע קטן: כגון

.כיסוי מלא



מתייחס לנוהג הקיים בקרב בנות ישראל אין ללמוד מכך שבמקומות ובזמנים  " דת יהודית"למרות שהביטוי 

.  הדבר הופך מותר, בהם נשים רבות אינן מכסות את שערן באופן מלא

י חכמים התקבלו על "היו מקומות בעבר שפשט המנהג שלא לכסות את הראש ועדיין גדרי הכיסוי שנקבעו ע

. ידי פוסקי כל הדורות כהלכה מחייבת

ולכן אפילו במקום שבו כל , נכתב עוד שדין זה אינו תלוי כלל במנהג המקום והזמןהמשנה ברורה בהמשך דברי 

.  ועל כל אישה נשואה לכסות את ראשה, מנהג זה אינו יוצר שינוי בדין, הנשים אינן מקפידות לכסות את ראשן



הוא ללא דעה קודמת שניתן לסמוך " מבלי יסוד מוסד בזה"הרב עובדיה יוסף פירוש הביטוי המופיע בדברי 

אין להם על מי לסמוך את , פ המנהג באותה עת"כלומר אלו הטוענים כי דין זה משתנה ע. עליה בעניין זה

.דבריהם



האם אפשר להשאיר חלק מהֹשער  : הפוסקים עסקו בשאלה מהו האופן שבו יש לכסות את הראש

?כמה מן הׂשער, ואם כן, מחוץ לכיסוי

.יש לכסות לחלוטין את כל שיער הראש, התולה את דבריו בדברי הזוהר, סופרם"החתפ "ע



יש דעות המתירות את השערות  

שנשמטות באופן טבעי מתחת לכיסוי 

. וקשה להכניסן

הציווי הוא לא לצאת  פיינשטייןהרב פ "ע

בשיער פרוע ולא כתוב שלא יצאו בשיער  

לכן ניתן להתיר גילוי של מעט . מגולה

שתי , בשיעור של חצי טפח, שערות

.מ"כארבעה ס, אצבעות

מדגיש כי למרות פסיקתו  פיינשטייןהרב 

סופר שיש לכסות את כל ם"החתשל 

מי שמוציאה מעט שערות אינה , השערות

.נחשבת כעוברת על דת יהודית



:עולה כי יש להבחין בעיקר בין שני מרחבים( ב“כתובות עב ע)מתוך סוגיות הגמרא 

.כדת יהודית, חובה לכסות את הראש כיסוי מלא-ברשות הרבים ובמקום שמצויים אנשים •

.יש פטור מכיסוי-( כששוהים בה רק בני הבית)בבית ובחצר הסמוכה •

.ובכל זאת מעלה גדולה יש למי שמכסה את ראשה גם בתוך הבית



.בזמן שלא נוכחים במקום אנשים זרים, בפני בני המשפחה, פוסקים התייחסו לשאלת כיסוי ראש בבית

,חייבת בכיסוי-סופר והמשנה ברורה ם"החתפ "ע

.פטורה ממנו-והרב עובדיה יוסף פיינשטייןהרב פ "ע

.היא מחויבת בכיסוי ראש בפניהם על אף שמדובר ברשות היחיד, לבית' כאשר מגיעים אורחים וכד, לרוב הדעות





הן חובה שאיננה תלויה בחיבור של “ יהודיתדת“כהלכות כיסוי ראש שהוגדרו במשנה 

הרצון להזדהות עם המצווה ולהבין את עניינה הוא רצון , עם זאת. אישה לטעם הדבר

. בריא שיכול ליצור את החיבור ולהקל על הקושי שעלול לעתים להתלוות לקיום המצווה

.להלן מקורות מדברי רבנים בני זמננו על כיסוי הראש



בדבריו מדגיש כי כיסוי הראש הרב משאש 

לא בא להפחית מיופייה של האישה ואין  

שום בעיה בלבישת כיסוי ראש יפה המחמיא 

פ  "כל זמן שהשיער מכוסה ע. לאישה

. מותר שהכיסוי יהיה אסתטי ויפה, ההלכה

האחריות על שמירת העיניים מוטלת על 

.  הגברים ולא על הנשים

דבריו של הרב משאש חשובים על מנת  

לחדד שמטרתו של כיסוי הראש אינה להפוך 

את האישה לפחות נאה כדי למנוע מגברים  

דין הקשור למראהאלא הוא , להימשך אליה

ואין מטרתו להפחית הראוי לאישה נשואה

.מיופייה



דוחה את הטענה כאילו כיסוי הראש נועד  הרב אבינר •

שאם הדבר היה , למנוע מגברים זרים להימשך לאישה

.נכון היו אוסרים על לבישת פאה

,  חובת כיסוי הראש נובעת מיופיו של שיער האישה•

דבר שהיא מקדישה  , שצריך להיות יופי השמור לבעלה

.כמתנה השמורה לו בלבד, רק לו

מזכיר בדבריו את החלוקה שערך הרב  הרב אבינר •

קול  "כגון " ערווה"בין דברים הנחשבים פיינשטיין

,  לבין דין כיסוי הראש, ולכן הם אסורים, "באישה ערווה

כלומר לאחר  , וברגע שחל איסור זה, שהוא איסור

הופך שיערה להיות בגדר  , נישואיה של האישה

".ערווה"

הוא מציין כי  , בדבריוהרב אבינר מעבר לטעם שמציע •

מעין קורבן , כיסוי הראש הוא סוג של מסירות נפש

בדומה  , שלה' שמקריבה האישה מתוך אהבת ה

וגם אם אין הבנה לטעם , על אף הקושי. לעקדת יצחק

"אהבה שאינה תלויה בדבר"הרי זה מעשה של , הדבר



כיסוי ראשה של האישה הנשואה  הרב אליעזר מלמד לפי 

מכוון את בני הזוג לחשוף את הרבדים העמוקים  

והפנימיים של הקשר והאהבה שביניהם ולא להסתפק רק 

.  בגלוי לעין והחיצוני



סובר שלכיסוי הראש מטרה  הרב יוסף צבי רימון 

:כפולה

הבדלה  . הבדלה בין אשת האיש לשאר העולם•

שהיא משמעותית ובולטת יותר מהיכר סמלי 

.כטבעת נישואין

.העמקת החיבור והשייכות בין האישה לבעלה•

מתייחס לקושי המתלווה לדין כיסוי  הרב רימון 

הבנת המשמעות הקיימת בדין  , על פי דבריו. הראש

ותרומתו לבניית הבית יכולה לחזק את האישה  , זה

ולתת לה כוח להקפיד על הלכה זו על אף הקושי  

.  הכרוך בה



דוחה את הדעות לפיהן  אלינסוןהרב בראשית דבריו 

מטרת כיסוי הראש היא למנוע מהגברים הרהורי 

או  ( משום שאז הדין היה חל גם על רווקה)עבירה 

משום שאז הדין לא )להוות היכר לאישה הנשואה 

(.היה חל על גרושה ואלמנה

על פיו  , הוא מביא את דעתו של הרב דניאל שילה

כיסוי הראש מהווה תזכורת צניעות לאישה שכבר  

כלומר אישה גרושה  . בעניינים שביו לבינהנתנסתה

נחשף בה משהו שכעת  , ואלמנה שכבר אינה בתולה

המושג בתולה המוזכר  . )זקוק לתוספת כיסוי והצנעה

כפי שכתוב  . כאן כוונתו רווקה שנישאת לראשונה

"  שפירתאבתולתאהדא: "בכתובה של רווקה

המושג בתולה  [. המהוללההכלה ; המהוללההבתולה ]

במובן , רווקה-אלא מעמדי, איננו מתאר מצב ביולוגי

; לט, שופטים יא; טז, בראשית כד" )איש לא ידעה"של 

(. יב, כא


